Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a közművelődési feladatokról
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvény 77. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet célja, hogy a település polgárainak érdekeit szem előtt tartva, meghatározza az
önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási és finanszírozási formáját.
2. §
Az önkormányzat elismeri, hogy Felsődobsza község minden polgárának joga van a
kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés
általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges
esélyegyenlőséghez.
A rendelet hatálya
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési célok megvalósulásában, a
közművelődésben részt vevő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező társaságokra.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
4. §
(1) A Képviselő-testület az alábbi közművelődési tevékenységeket támogatja:
a) az ünnepek kultúrájának gondozását,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárását, megismertetését,
c) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
d) hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
e) művészeti és közösségi élet élénkítését
f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat segíti a civil
közösségek, magánszemélyek közreműködését.
(3) Az Képviselő-testület arra törekszik, hogy a település polgárai folyamatos és
megfelelő tájékoztatást kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és
szolgáltatásokról.

5. §
(1) A Képviselő-testület közművelődési feladatai ellátásához közművelődési közösségi
színteret működtet.
(2) A Képviselő-testület elismeri és segíti a településen működő hagyományőrző,
művészeti és más művelődési közösségek, valamint közművelődési céllal is működő
civil szervezetek tevékenységét, közművelődési feladatai ellátása során, a szakmai
önállóság tiszteletben tartásával épít ezen szervezetek, valamint a községben működő,
nem közművelődési alapfeladatú intézmények együttműködésére.
(3) A Képviselő-testület közművelődési feladati ellátása során rendszeres kapcsolatot tart
fenn a településen működő egyházi szervezetekkel.
(4) A Képviselő-testület együttműködést alakít ki a megyei közművelődési feladatokat
ellátó intézményekkel, szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
6.§
(1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatok ellátásának, a
közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét az önkormányzat
éves költségvetése terhére, továbbá pályázati úton elnyert forrásokból biztosítja.
(2) A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására fordítandó támogatás
összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével az éves költségvetési rendeletében
határozza meg.
Záró rendelkezések
7.§
Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzatának a közművelődés helyi
szabályozásáról szóló 7/2005. (XII. 14.) önkormányzati rendelete.

Luterán András
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:

dr. Szunyogh Szabolcs
kirendeltség-vezető
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1. számú melléklet a 8/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG
KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló
8/2015(V. 13.) számú rendeletének 1. számú mellékleteként a község közművelődési
közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a „Közművelődéshez való jog
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél”
A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a
használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.
A közösségi színtér neve:

Közösségi Ház

Székhelye:

Felsődobsza, Kossuth u. 5.

Telefon:

46/474-132

Fax:

46/474-661

Elektronikus levélcím:

felsodobsza.onkormanyzat@gmail.com

Fenntartója:

Felsődobsza Község Önkormányzata
3847 Felsődobsza, Kossuth u. 6.

Tevékenység helyei:

nagyterem és mellékhelyiségei

1. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása
1) A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5 munkanappal a
tervezett igénybevétel előtt kell- írásban - kérni. A polgármester az állandó közművelődési
programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek.
Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt.
2) A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon ( január 1., március 15.,
Húsvét vasárnap és hétfőn, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfőn, augusztus 20., október
23., november 1., december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat saját
szervezésű rendezvényeit.
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3) A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek,
képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként
nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a
közösségi színtér helyiségeit kampányrendezvény tartására az 1. pontban foglaltak szerint.
2. Közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata
1) Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások
a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, a helyi nemzetiségi
önkormányzatnak a szervezésében megvalósuló rendezvények
b) házasságkötés céljára történő igénybevétel
c) halotti tor céljára történő igénybevétel
d) e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának
biztosítása
e) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései esetén
f) művészeti csoportok öntevékenysége esetén
g) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként
finanszíroz.
2) Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások
a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú
vállalkozás, termékbemutató igénybevételére
b) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett
magáncélú rendezvények tartására
c) zenés, táncos rendezvények, amennyiben nem tartoznak az 1. sz. pontban
meghatározott kedvezményes körbe
d) Oktatási, képzési tevékenységre történő igénybevételére.
3. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok
1) A közösségi ház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a
polgármester jogosult. A bérleti szerződésekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
2) A bérleti szerződés tartalma
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

megállapodó felek adatai
a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
szolgáltatást igénybevevők várható száma
használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése
a használat időtartamának pontos meghatározása
kapcsolattartó személy megjelölése
a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő
rendezésének vállalása.

4. Közösségi színtér bérleti díjai:
1) A díjak megállapítása a polgármester hatásköre. A megállapított díjakról a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
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